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O cénit do petróleo (o “peak oil”)

XORNADAS SOBRE A 
AUTOSUFICIENCIA ENERXÉTICA 

RURAL



  

 O cénit do petróleo 
Esta crise é enerxética?

OS 3 NIVEIS DA ECONOMÍA
Financeiro: agarda que un crecemento económico 
indefinido proporcione os medios para pagar os 
intereses das débedas e as propias débedas

Os fluxos de enerxía e materiais: o seu 
crecemento depende de factores económicos e dos 
límites físicos.

Economía real ou produtiva:  o consumo e o 
investimento reais. Se medran pódense pagar as 
débedas. 
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 O cénit do petróleo 
A crise actual
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 O cénit do petróleo 
Enerxía primaria 1800-2007



  

 O cénit do petróleo
Previsións demanda enerxía primaria

Fonte: AIE, World Energy Outlook, 2008

X 2,4

42%



  

 O cénit do petróleo
Consumo enerxía primaria, 2005

Fonte: AIE, World Energy Outlook, 2006
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Consumo enerxía primaria, 2005

Fonte: AIE, World Energy Outlook, 2006



  

 O cénit do petróleo 
Consumo enerxía primaria, 2006

Fonte: Inega (2008)

Galiza
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Enerxía primaria 1800-2007

Nós estamos aquí



  

 O cénit do petróleo 
A era do petróleo

Nós estamos aquí



  

 O cénit do petróleo 
Que é o “cénit do petróleo”?

Todo pozo petrolífero segue una curva na súa extracción 
cun máximo, o cenit de produción, a partir do que cada 
barril de petróleo extraído é progresivamente máis caro de 
extraer, até que a produción deixa de ser rendíbel 
enerxéticamente. 

Tratándose de recursos finitos isto pode aplicarse tanto a 
un pozo como a unha rexión, un país ou o planeta. 

A única dúbida é cando se acadará ese máximo en 
cada caso. 



  

 O cénit do petróleo 
Cálculo de Hubbert para EEUU (1956)

Algún ano entre 1965 e 1975



  

 O cénit do petróleo 
...que acabou por demostrarse
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Estamos aquí

Produción mundial de petróleo (pasada e prevista). Fonte: ASPO
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Trátase dun fenómeno xeofísico...
pero tamén de rendemento enerxético:

 a taxa de rendemento enerxético (TRE) 
(en inglés EROEI ou Energy Returned on Energy Invested) 

TRE petróleo ata a década de 1930 = 100
TRE nos anos 70 = 30
TRE no ano 2000 = 18
TRE petróleo hoxe = 5...15
TRE bioetanol < 1 ... 1,2
TRE hidrocarburos non convencionais < TRE petróleo

Por moito diñeiro que queiramos pagar por el, se producir 1 barril costa en 
termos enerxéticos máis de 1 barril...

A Lei da Oferta e a Demanda non se pode impoñer á 
Termodinámica. 
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Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2008
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 O cénit do petróleo 
Que é o “cénit do petróleo”?

http://oil-price.net/dashboard.php?lang=en


  

Agora non é un problema de OFERTA como na crise dos 70 
(recorte da produción dos países OPEP).

É un problema de DEMANDA: malia a produción minguar 
inexorablemente, a demanda está previsto que... 

medre aínda máis!!

A AIE advirte (WEO'08): no 2010 esas dúas 
tendencias opostas han provocar unha crise.

 O cénit do petróleo
Que é o “cénit do petróleo”?

...malia os brotes verdes
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Escenarios do “cénit do petróleo”?



  

  O cénit do petróleo
A economía con “cénit do petróleo”?



  

 O cénit do petróleo
Produción mundial de petróleo nun ano

As torres 
Kio (Madrid)
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Papel vital (=vida) do petróleo 
na sociedade actual occidental:

 90~95% do transporte.
 Agricultura convencional → alimentación.
 Calefacción.
 Produtos industriais de uso cotián (plásticos, fibras...).
 Medicamentos.
 Produción de electricidade (o único papel onde é posible 
pensar en substituírmolo).

Non é un recurso calquera: é a condición necesaria 
para obtermos todos os demais recursos.
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O transporte insostible:

Consumimos, vivimos, traballamos, producimos, 
viaxamos... en función da dispoñibilidade dun transporte 

barato que só se pode mover con petróleo.
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Fonte: US. Energy Information Administration
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Fonte: US. Energy Information Administration



  

 O cénit do petróleo 
Que implicacións ten o cénit?



  

 O cénit do petróleo
Que implicacións ten o cénit?

SISTEMA DE TRANSPORTE
SITUACIÓN

MUNDO:
- consume o 57% do petróleo (70% na UE)
- o 95% do transporte mundial funciona con petróleo
UE:
- mercadorías: por estrada máis do 45%,
- por ferrocarril: menos do 10%
- viaxeiros: (estrada: 78%), (ferrocarril: 6%), (avión 5%)

-



  

A agricultura industrial, intensiva
depende totalmente dos 
combustibles fósiles para:

 Mecanización 
 Pesticidas.
 Fertilizantes 
 Irrigación 
 Procesado e 
 distribución dos alimentos.
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A agricultura industrial, intensiva
Eficiente segundo a economía convencional.

Absurda segundo a economía ecolóxica (punto de vista enerxético):

En realidade... “comemos petróleo”.

 O cénit do petróleo
Que implicacións ten o cénit?



  

Coidado cos cantos de serea tecnolóxicos!

Para que as enerxías renovables 
poidan resolver esta situación 

é imprescindible 
reducirmos drasticamente 
o noso nivel de consumo.

(Decrecemento)

 O cénit do petróleo 
A solución está nas renovábeis...?



  

 O cénit do petróleo 
Reducir o consumo enerxético?



  

Coidado coas respostas falsamente 
sustentables!

Trampa: 
Non teñen en conta a pegada 
ecolóxica 
e a enerxía neta consumida/producida 
en todo o seu ciclo!

 O cénit do petróleo 
Resposta política



  

Existen xa receitas máis coherentes 
das que partirmos:

 AIE: Cómo aforrar petróleo a toda présa (2005).
 Protocolo do Esgotamento do Petróleo 
(Protocolo de Uppsala).
 Propostas da Economía Ecolóxica.
 Movemento polo Decrecemento.
 Cidades en Transición, Cidades Post-carbónicas.
 Manifesto sobre a Transicións Económicas Mundiais.
 Construción bioclimática, permacultura, ecoaldeas, etc.

 O cénit do petróleo 
Resposta política



  

Outras iniciativas a nivel rexional, nacional, 
estatal... Recoñecen o cénit e actúan: 

(máis ou menos decididamente)

 Suecia: planifican desde 2005 a súa independencia do petróleo para o 2020. 
 Irlanda: medidas de autosuficiencia enerxética, aproveitamente eólico e maremotriz, 
facilitar a venda de enerxía aos particulares, medidores de consumo en todos os fogares, 
incentivos fiscais á eficiencia enerxética...
 Escocia: apoio á produción e distribución local de alimentos (soberanía alimentar)...
 Queensland (Australia): estratexia de mitigación da vulnerabilidade ao petróleo, 
incluíndo previsións de cambios na estrutura de transporte, traballo e hábitos de vida...
 Reino Unido: comisión parlamentar específica para estudo do cénit...
 Cataluña: apoio á conferencia internacional 2008 sobre o cénit, téñeno en conta no 
Plano Enerxético Catalán 2006-2015...
 Alemaña: creación do “Energy Watch Group” para estudar a cuestión e propoñer 
solucións...
 Suíza: estudos, apoio ao tranvía, á bicicleta...
 Cuba: programa “Revolución Energética”, divulgación, aforro...
 Islandia: promoción do hidróxeno, mesmo para mover barcos...
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Resposta política



  

3 Niveis de resposta ao problema:
Persoal-familiar → Comunitario → Nacional

(Outra maneira de vivir → Outra sociedade)

 Decrecemento, obxectoras/es ao consumo.
 Aforro enerxético, redución da pegada ecolóxica.
 Vida frugal/simplicidade voluntaria/downshifting.
 Permacultura.
 Autosuficiencia.
 Adopción personal-colectiva do Protocolo de Uppsala.
 Cidades e vilas en Transición.

 O cénit do petróleo
Resposta persoal + movemento social



  

 O cénit do petróleo 
Galiza fronte ao cénit. Que facer?

Buscar o autoabastecemento enerxético

é dicir, cubrir a demanda enerxética interna con recursos 
propios (renovábeis)

e os demais deberán facer o mesmo

Debemos deixar de pensar como exportadores

Reducir o consumo enerxético

Procurar procesos produtivos máis eficientes enerxéticamente

Camiñar cara outro modelo territorial. Menos centralizado

E sobre todo, procurar outro modelo de transporte

Procurar satisfaccións menos consumistas



  

MOITAS GRAZAS

  O cénit do petróleo 
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